
บริษทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการ ของ บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของ บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564  งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกิจการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง 
การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล 
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคัญทัง้หมด 
ซึง่อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไมพ่บสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชือ่ว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

ไพบูล ตนักูล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298  
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  



บริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มนุเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 22,079,463 26,188,115 9,658,683 10,645,335

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 10 12,560,738 12,285,894 5,610,475 4,778,266

สินคา้คงเหลือ 3,667,674 3,682,608 2,676 3,188

ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือขาย 1,162,394 1,957,656 - -

สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 7 - 136,369 - 136,369

สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 3,222,235 3,670,620 68,664 79,701

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย 11 4,337,957 4,143,208 - -

รวมสินทรัพยห์มนุเวยีน 47,030,461 52,064,470 15,340,498 15,642,859

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 10 2,160,641 2,238,026 591,367 241,557

เงินลงทนุในบรษัิทย่อย 12 - - 8,102,339 8,102,339

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 12 8,331,777 8,413,477 2,787,459 2,787,459

เงินลงทนุในสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 12 2,453,917 2,437,175 - -

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 9 5,553,540 5,201,234 127,350,438 127,012,396

อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ 1,278,535 1,286,544 - -

ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 13 119,872,222 122,718,225 146,216 151,323

สินทรพัยส์ทิธิการใช้ 86,502,523 89,076,419 762,483 383,362

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 14 67,688,288 67,232,896 22,149 23,314

สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 7 193,823 559,776 193,823 559,776

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,363,853 7,731,939 - -

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 3,573,300 3,366,337 38,088 36,159

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 305,972,419 310,262,048 139,994,362 139,297,685

รวมสินทรัพย์ 353,002,880 362,326,518 155,334,860 154,940,544

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมลูทางการเงนิเฉพาะกิจการ

2



บริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน 15 3,832,575 140,440 3,700,000 -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 15,245,522 15,310,438 334,756 681,786

เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 9, 15 160,946 - 6,112,744 5,379,402

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 15 1,451,791 1,705,670 - -

หุน้กูส้ว่นทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 15 7,951,072 4,596,224 7,951,072 4,596,224

รายไดร้อตดับญัชีทีถึงกาํหนดรบัรูภ้ายในหนงึปี   422,115 353,730 407 178

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 614,633 430,303 - -

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่า

   ทถีึงกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 11,521,971 12,782,363 168,599 170,802

หนีสินอนพุนัธท์างการเงิน 575,610 1,044,483 575,610 963,409

หนีสินหมนุเวียนอืน 5,628,775 4,874,350 52,833 32,783

รวมหนีสินหมุนเวยีน 47,405,010 41,238,001 18,896,021 11,824,584

หนีสินไมห่มุนเวยีน

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 70,662,056 70,097,858 25,614,536 25,351,716

หุน้กู ้ 15 51,223,292 59,798,678 38,855,064 46,665,829

หนีสินตามสญัญาเช่า 81,473,255 81,819,643 1,255,935 548,106

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,447,397 1,407,946 26,363 28,032

หนีสินอนพุนัธท์างการเงิน 3,536,506 3,492,479 3,441,589 3,465,463

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,070,968 25,122,430 217,151 203,222

หนีสินไม่หมนุเวียนอืน 2,764,658 3,025,580 6,482 6,368

รวมหนีสินไมห่มุนเวยีน 236,178,132 244,764,614 69,417,120 76,268,736

รวมหนีสิน 283,583,142 286,002,615 88,313,141 88,093,320

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมลูทางการเงนิเฉพาะกิจการ

3



บริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุน้ 16

   ทนุจดทะเบียน

      หุน้สามญัจาํนวน 5,887,815,947 หุน้ 

         มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2563 : 5,887,815,947 หุน้

         มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 5,887,816 5,887,816 5,887,816 5,887,816

   ทนุทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 5,191,597,430 หุน้ 

         มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2563 : 5,182,334,589 หุน้

         มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 16 5,191,597 5,182,335 5,191,597 5,182,335

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 16 24,386,904 24,195,693 24,361,252 24,170,041

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัทีออก

    โดยบรษัิทย่อยทีหมดอายแุลว้ 104,789 104,789 - -

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 588,782 588,782 588,782 588,782

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,323,631 15,087,318 7,558,754 6,775,515

องคป์ระกอบอืนของสว่นของเจา้ของ (9,169,257) (10,247,162) (2,747,810) (1,938,593)

รวม 28,426,446 34,911,755 34,952,575 34,778,080

หุน้กูท้มีีลกัษณะคลา้ยทนุ 32,069,144 32,069,144 32,069,144 32,069,144

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 60,495,590 66,980,899 67,021,719 66,847,224

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 8,924,148 9,343,004 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 69,419,738 76,323,903 67,021,719 66,847,224

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 353,002,880 362,326,518 155,334,860 154,940,544

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมลูทางการเงนิเฉพาะกิจการ

4



บริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้ 8

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 4,915,299 14,311,317 59,096 113,291

รายไดจ้ากธุรกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 1,445,834 1,129,501 - -

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครืองดืม 4,943,421 5,412,150 - -

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลติสินคา้ 742,436 989,076 - -

ดอกเบียรบั 137,777 164,429 1,060,075 952,832

รายไดอื้น 469,091 569,847 776 16,018

รวมรายได้ 12,653,858 22,576,320 1,119,947 1,082,141

คา่ใช้จ่าย

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 7,215,770 11,647,139 26,973 62,660

ตน้ทนุโดยตรงของธุรกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 878,894 601,464 - -

ตน้ทนุขายอาหารและเครืองดืม 1,455,107 1,689,182 - -

ตน้ทนุขายการจดัจาํหน่ายและการผลติสินคา้ 506,000 605,691 - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,635,204 5,374,890 22,423 25,411

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 5,787,629 4,379,177 58,563 105,279

(กาํไร) ขาดทนุอืน - สทุธิ (544,671) (1,279,162) (705,628) (1,374,208)

ตน้ทนุทางการเงิน 1,994,858 1,808,047 485,910 451,567

รวมค่าใช้จ่าย 20,928,791 24,826,428 (111,759) (729,291)

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (8,274,933) (2,250,108) 1,231,706 1,811,432

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม

และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 12 (35,773) (43,175) - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (8,310,706) (2,293,283) 1,231,706 1,811,432

ภาษีเงินได้ 18 512,033 337,271 (13,325) (11,731)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (7,798,673) (1,956,012) 1,218,381 1,799,701

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (7,249,723) (1,773,522) 1,218,381 1,799,701

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ (548,950) (182,490) - -

(7,798,673) (1,956,012) 1,218,381 1,799,701

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 19

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขนัพืนฐาน (1.4733) (0.4549) 0.1592 0.3187

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลด (1.4576) (0.4549) 0.1575 0.3187

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

5



บริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด (7,798,673) (1,956,012) 1,218,381 1,799,701

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื

รายการทจีะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังงบกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุ

   ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อืน 2,644 (6,903) 2,415 (6,661)

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์

   หลงัออกจากงาน (78,822) - - -

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังงบกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

การปอ้งกนัความเสียงกระแสเงินสด 10,260 (16,003) (934,327) -

สาํรองตน้ทนุของการปอ้งกนัความเสียง 137,152 - 122,695 -

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 970,639 152,892 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 1,041,873 129,986 (809,217) (6,661)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (6,756,800) (1,826,026) 409,164 1,793,040

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (6,250,640) (1,937,921) 409,164 1,793,040

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ (506,160) 111,895 - -

(6,756,800) (1,826,026) 409,164 1,793,040

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรับงวดสามเดือนสนิสดุวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2564

การวัดมูลค่า

ใบสาํคัญแสดง เงินลงทนุใน

สิทธิซือหุน้สามัญ ส่วนตาํจาก ตราสารทนุด้วย รวม

ทอีอกโดย การรวมกิจการ ส่วนตาํจากการ    ผลกระทบจาก มูลค่ายุติธรรมผ่าน การป้องกัน องคป์ระกอบอนื หุน้กู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุทอีอก ส่วนเกินมูลค่า บริษัทย่อย ทนุสาํรอง กาํไรสะสมทยีัง ภายใต้การ ลงทนุเพมิ สภาพเศรษฐกิจ กาํไร (ขาดทนุ) ความเสยีง การแปลงค่า ของส่วนของ ทมีีลักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว หุน้สามัญ ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน ในบริษทัย่อย ทมีีเงินเฟ้อรุนแรง เบ็ดเสร็จอืน กระแสเงินสด งบการเงิน เจ้าของ คล้ายทนุ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563

(ตามทรีายงานไว้เดิม) 4,619,005 15,018,401 104,789 484,986 40,916,450 (755,413) (1,841,755) 267,927 4,067 - (7,144,865) (9,470,039) 23,787,658 75,461,250 10,406,596 85,867,846

ผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี - - - - (2,909,459) - - - - (41,675) - (41,675) - (2,951,134) (216,519) (3,167,653)

ยอดคงเหลือทปีรับปรุงแล้ว 4,619,005 15,018,401 104,789 484,986 38,006,991 (755,413) (1,841,755) 267,927 4,067 (41,675) (7,144,865) (9,511,714) 23,787,658 72,510,116 10,190,077 82,700,193

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรับงวด

การออกหุน้สามญั - 13 - - - - - - - - - - - 13 - 13

ซอืธุรกิจ - - - - - - - - - - - - - - (38,197) (38,197)

เงินปันผลจา่ย - บริษัทยอ่ย - - - - - - - - - - - - - - (3,685) (3,685)

ดอกเบียจา่ยสาํหรบัหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทนุ - - - - (437,548) - - - - - - - - (437,548) - (437,548)

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรบังวด - - - - (1,773,522) - - - (6,903) (16,003) (141,493) (164,399) - (1,937,921) 111,895 (1,826,026)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2563 4,619,005 15,018,414 104,789 484,986 35,795,921 (755,413) (1,841,755) 267,927 (2,836) (57,678) (7,286,358) (9,676,113) 23,787,658 70,134,660 10,260,090 80,394,750

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม (พันบาท)

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอืน

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่
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บริษทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรับงวดสามเดอืนสนิสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

การวัดมูลค่า

ใบสาํคัญแสดง เงนิลงทุนใน

สทิธิซอืหุ้นสามัญ สว่นตาํจาก ตราสารทุนดว้ย รวม

ทอีอกโดย การรวมกิจการ สว่นตาํจากการ    ผลกระทบจาก มูลค่ายุตธิรรมผ่าน การป้องกัน สาํรองตน้ทุน องคป์ระกอบอนื หุ้นกู้ รวมสว่นของ ส่วนไดเ้สยี

ทุนทอีอก สว่นเกินมูลค่า บริษทัย่อย ทุนสาํรอง กาํไรสะสมทียัง ภายใตก้าร ลงทุนเพิม สภาพเศรษฐกิจ กาํไร (ขาดทุน) ความเสยีง ของการป้องกัน การแปลงค่า ของส่วนของ ทมีีลกัษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมสว่นของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามัญ ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ไดจั้ดสรร ควบคุมเดยีวกัน ในบริษัทย่อย ทมีีเงนิเฟ้อรุนแรง เบ็ดเสร็จอนื กระแสเงนิสด ความเสยีง งบการเงนิ เจ้าของ คล้ายทุน ของบริษทัใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,182,335 24,195,693 104,789 588,782 15,087,318 (755,413) (1,841,755) 267,927 2,511 (44,415) (535,166) (7,340,851) (10,247,162) 32,069,144 66,980,899 9,343,004 76,323,903

การเปลียนแปลงในสว่นของเจ้าของสาํหรับงวด

การออกหุน้สามญั 16 9,262 191,211 - - - - - - - - - - - - 200,473 - 200,473

เปลยีนสถานะเงินลงทนุ 21 - - - - - - - - - - - - - - - 94,424 94,424

เงนิปันผลจ่าย - บริษทัย่อย - - - - - - - - - - - - - - - (7,120) (7,120)

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - (435,142) - - - - - - - - - (435,142) - (435,142)

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรบังวด - - - - (7,328,545) - - - 2,644 10,260 137,152 927,849 1,077,905 - (6,250,640) (506,160) (6,756,800)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2564 5,191,597 24,386,904 104,789 588,782 7,323,631 (755,413) (1,841,755) 267,927 5,155 (34,155) (398,014) (6,413,002) (9,169,257) 32,069,144 60,495,590 8,924,148 69,419,738

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม (พันบาท)

สว่นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
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บริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรับงวดสามเดอืนสนิสุดวันท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื

การวดัมลูค่าเงนิลงทุน

ส่วนตาํจาก ในตราสารทนุด้วย รวม

การรวมกิจการ มูลค่ายุตธิรรมผ่าน องคป์ระกอบอนื หุ้นกู้

ทุนทอีอก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง กาํไรสะสม ภายใต้การควบคุม  กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนของ ทมีลัีกษณะ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ทยัีงไม่ได้จัดสรร เดยีวกัน เบ็ดเสร็จอนื เจ้าของ คล้ายทุน เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563

   (ตามทรีายงานไว้เดมิ) 4,619,005 14,992,748 484,986 5,916,610 (587,398) 2,835 (584,563) 23,787,658 49,216,444

การปรบัปรุงยอ้นหลงัจากการเปลยีนแปลง

   นโยบายการบญัชี - - - 871,874 - - - - 871,874

ยอดคงเหลือทปีรับปรุงแล้ว 4,619,005 14,992,748 484,986 6,788,484 (587,398) 2,835 (584,563) 23,787,658 50,088,318

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรับงวด

การออกหุน้สามญั - 13 - - - - - - 13

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้มีีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - (437,548) - - - - (437,548)

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,799,701 - (6,661) (6,661) - 1,793,040

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 4,619,005 14,992,761 484,986 8,150,637 (587,398) (3,826) (591,224) 23,787,658 51,443,823

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงนิเฉพาะกิจการ (พันบาท)

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2564

การวัดมูลค่า

เงินลงทุนใน

ส่วนตาํจาก ตราสารทนุด้วย รวม

การรวมกิจการ มูลค่ายุติธรรมผ่าน การป้องกัน สาํรองต้นทุน องคป์ระกอบอืน หุ้นกู้

ทุนทอีอก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง กาํไรสะสม ภายใต้การควบคุม  กาํไร (ขาดทุน) ความเสียงใน ของการป้องกัน ของส่วนของ ทมีีลักษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ทยีังไม่ได้จัดสรร เดียวกัน เบ็ดเสร็จอนื กระแสเงินสด ความเสียง เจ้าของ คล้ายทุน เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,182,335 24,170,041 588,782 6,775,515 (587,398) 957 (783,341) (568,811) (1,938,593) 32,069,144 66,847,224

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรับงวด

การออกหุน้สามญั 16 9,262 191,211 - - - - - - - - 200,473

ดอกเบยีจ่ายสาํหรบัหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - (435,142) - - - - - - (435,142)

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรบังวด - - - 1,218,381 - 2,415 (934,327) 122,695 (809,217) - 409,164

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2564 5,191,597 24,361,252 588,782 7,558,754 (587,398) 3,372 (1,717,668) (446,116) (2,747,810) 32,069,144 67,021,719

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื

10



บริษทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (8,310,706) (2,293,283) 1,231,706 1,811,432

รายการปรบัปรุง 

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,800,535 4,886,920 21,179 29,785

   ตดัจาํหน่ายตน้ทนุการกูยื้ม 15 92,599 60,568 44,703 22,064

   ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของลกูหนี (กลบัรายการ) 43,207 94,294 16 (14)

   ค่าเผือสนิคา้เสือมสภาพ (กลบัรายการ) (1,337) 39,749 - -

   สว่นแบง่ (กาํไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม

     และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 12 35,773 43,175 - -

   ตน้ทนุทางการเงิน 1,994,858 1,808,047 485,910 451,567

   ดอกเบียรบั (137,777) (164,429) (1,060,075) (952,832)

   เงินปันผลรบั (600) (702) (600) (702)

   การแปลงค่างบการเงิน 167,605 (4,925,389) - -

   (กาํไร) ขาดทนุทียงัไม่เกิดขึนจากอตัราแลกเปลียน (20,539) 1,514,930 (213,165) (3,293,290)

   (กาํไร) ขาดทนุจากการขาย ตดัจาํหน่ายและการดอ้ยค่า

      ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 2,017,615 72,734 - -

   (กาํไร) ขาดทนุทียงัไม่เกิดขึนจากการปรบัมลูค่ายตุิธรรม

      ของสญัญาอนพุนัธ์ (498,048) 2,234,267 (513,529) 2,234,267

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

   ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (460,309) 2,040,863 (862,581) (899,696)

   สนิคา้คงเหลือ (23,635) (65,163) 512 1,453

   ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือขาย 795,262 30,786 - -

   สนิทรพัยห์มนุเวียนอืน 430,295 (139,101) (1,012) (667)

   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย (129,225) (23,697) - -

   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอนื (84,686) 239,825 1,090 (4,275)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 987,368 (2,006,452) 23,790 (63,965)

   หนีสนิหมนุเวียนอืน 655,241 322,338 20,278 4,793

   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (38,607) 47,016 (1,669) (1,036)

   หนีสนิไมห่มนุเวียนอืน (128,494) (607,379) 118 252

เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 2,186,395 3,209,917 (823,329) (660,864)

    จ่ายดอกเบีย (1,574,571) (1,259,281) (834,350) (761,478)

    ภาษีเงินไดจ่้าย (18,769) (52,912) (2,344) (6,548)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 593,055 1,897,724 (1,660,023) (1,428,890)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายเพือใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 9 (75,000) (81,520) (1,254,374) (4,832,091)

เงินสดรบัคืนจากเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 9 71,389 84,849 1,295,209 1,924,820

เงินใหกู้ยื้มแก่บรษิัทอนืลดลง (เพมิขึน) (207,062) (10,982) 14,391 -

เงินสดจ่ายเพือซือบรษิัทย่อย (สทุธิจากเงินสดทีไดม้า) - (2,500,366) - -

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทนุเพิมในบรษิัทรว่ม - (3,693) - (3,693)

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทนุเพิมในกิจการรว่มคา้ - (2,500) - -

ดอกเบียรบั 151,299 164,429 965,368 952,832

เงินปันผลรบั 600 41,501 600 702

เงินสดจ่ายเพือซืออสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ (9,735) (3,631) - -

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (958,469) (2,636,326) (20,430) (162)

เงินสดจ่ายเพือซือสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 14 (298,640) (256,851) - (24)

เงินสดรบัจากการขายทีดิน อาคารและอปุกรณ์

   สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนและสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 5,505 178,035 - -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (1,320,113) (5,027,055) 1,000,764 (1,957,616)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน (ลดลง) 9 160,946 - 558,051 (2,937)

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 6,912,937 13,981,076 6,900,000 13,906,949

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงนิกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (3,292,191) (10,295,000) (3,200,000) (10,295,000)

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 11,121 10,134,318 - 178,296

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 (242,834) (351,878) (40,963) (57,283)

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนหุน้กู ้ 15 (4,300,000) - (4,300,000) -

เงินสดจ่ายหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่า (2,463,405) (3,250,856) (9,812) (80,291)

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิมจากการใชส้ทิธิซือหุน้สามญั 16 200,473 13 200,473 13

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ (435,142) (437,548) (435,142) (437,548)

เงินปันผลจ่ายใหส้ว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (7,120) (3,685) - -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (3,455,215) 9,776,440 (327,393) 3,212,199

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ (4,182,273) 6,647,109 (986,652) (174,307)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 26,166,145 13,330,821 10,645,335 302,184

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลียน (36,984) 652,910 - -

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด 21,946,888 20,630,840 9,658,683 127,877

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันท ี31 มนีาคม

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 22,079,463 20,711,671 9,658,683 127,877

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร (132,575) (80,831) - -

21,946,888 20,630,840 9,658,683 127,877

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทไีม่ใช่เงนิสด

รายการทีไมใ่ช่เงนิสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรบังวดสนิสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ซอืทีดิน อาคารและอปุกรณโ์ดยยงัไม่ชาํระเงนิ 555,906 162,555 - 210

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตลุำคม พ.ศ. 2531 และมีที่อยู่ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี ้
 
กรุงเทพฯ :  88 อำคำรเดอะปำรค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110  
พทัยำ : 218/2-4 หมู่ 10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรุี 20260  
 
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จึงรวมเรียกบริษัท บริษัทใหญ่สงูสดุ และบริษัทย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร” 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลักในด้ำนกำรลงทุน กำรประกอบกิจกำรโรงแรม  ภัตตำคำร และกำรจัดจ ำหน่ำยและผลิตสินค้ำ  
กลุ่มกิจกำรประกอบกิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปยุโรป  
ประเทศสิงคโปร ์ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรฐัมลัดีฟส ์ประเทศสำธำรณรฐัอำหรบัเอมิเรต็ส ์ประเทศศรีลงักำ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรำซิล และ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปแอฟริกำใต ้เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนีแ้สดงในสกุลเงินบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุ
เป็นอย่ำงอื่น 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ของบริษัทเมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 

2 เหตุกำรณส์ ำคัญระหว่ำงงวดทีร่ำยงำน 
 
ในไตรมำส 1 ของปี พ.ศ. 2564 กำรระบำดอย่ำงต่อเนื่อง COVID-19 มีผลต่อธุรกิจของกลุ่มกิจกำรในแต่ละส่วนดงันี ้
 
ธุรกิจโรงแรม 
 
หลังจำกกำรกลับมำเปิดให้บริกำรในช่วงกลำงปี  พ.ศ. 2563 โรงแรมในประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ 
แพร่ระบำดของ COVID-19 รอบสองซึ่งเกิดขึน้ในไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2564 ทั้งนีผู้บ้ริหำรยังคงติดตำมผลกระทบและแก้ไข
สถำนกำรณอ์ย่ำงใกลช้ิด เน่ืองจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 
ในทวีปยุโรป โรงแรมส่วนมำกกลับมำเปิด และตอ้งปิดใหบ้ริกำรเป็นครัง้ครำวตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ โรงแรม 
ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดย์งัคงเปิดใหบ้ริกำรตำมปกต ิ
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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2 เหตุกำรณส์ ำคัญระหว่ำงงวดทีร่ำยงำน (ต่อ) 
 
ธุรกิจอำหำร  
 
รำ้นอำหำรเกือบทัง้หมดในประเทศไทยเปิดใหบ้ริกำรตำมปกติ และยงัคงมุ่งเนน้กำรขำยผ่ำนบริกำรจัดส่งอำหำรและซือ้กลบับำ้น
อย่ำงต่อเนื่อง 
 
ในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด ์รำ้นอำหำรส่วนใหญ่กลับมำเปิดให้บริกำร
เนื่องจำกสถำนกำรณเ์ริ่มกลบัสู่ภำวะปกติ 
 
ธุรกิจจ ำหน่ำย 
 
ธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้ ไดก้ลบัมำด ำเนินงำนตำมปกติ กลุ่มกิจกำรยงัคงมุ่งเนน้ท่ีกำรขำยผ่ำนช่องทำงอีคอมเมิรซ์ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจบุนั 
 
ส ำหรบัทุกหน่วยงำนธุรกิจ กลุ่มกิจกำรใหค้วำมสนใจอย่ำงใกลช้ิดต่อสถำนกำรณ์ COVID-19 และประเมินผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนรวมถึงวำงกลยทุธท่ี์เหมำะสม 
 

3 เกณฑใ์นกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทยฉบับท่ี 34  
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเก่ียวกับรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนีค้วรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจัดท ำขึน้จำกขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ภำษำไทยท่ีจัดท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเนือ้ควำมขดัแยง้กันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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3 เกณฑใ์นกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

ตวัเลขท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบไดม้ีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อใหเ้ปรียบเทียบไดถ้ึงกำรแสดงรำยกำรท่ีเปลี่ยนไปในปีปัจจุบัน  
และใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
ตำมที่ 

รำยงำนไว้เดิม 
จัดประเภท 
รำยกำรใหม่ 

จัดประเภท
ใหม่ 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

งบก ำไรขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2563     
รำยไดจ้ำกกิจกำรโรงแรมและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 14,722 (411) 14,311 
รำยไดจ้ำกธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 719 411 1,130 
ตน้ทุนโดยตรงของกิจกำรโรงแรมและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 12,083 (436) 11,647 
ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 165 436 601 
 

4 นโยบำยกำรบัญชี 
 

นโยบำยกำรบัญชีท่ีใชใ้นกำรจัดท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีท่ีใชใ้นกำรจัดท ำ  
งบกำรเงินส ำหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี ้ 
 

1) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรยุติกำรน ำมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ 
กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ท่ีออกโดย
สภำวิชำชีพบัญชีมำถือปฏิบัติส  ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันท่ี  1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563  
 

ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไดเ้ลือกปฏิบัติตำมมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ท่ีประกำศโดยสภำวิชำชีพบญัชี กลุ่มกิจกำรเลือกไม่น ำขอ้มลูเก่ียวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 
มำเป็นขอ้บ่งชีใ้นกำรดอ้ยค่ำและไม่น ำมำกระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงินในอนำคตท่ีใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรพัยภ์ำยใตม้ำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัท่ี 36 เรื่อง กำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวดงักล่ำวไดส้ิน้สุด
แลว้ในวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 

เริ่มจำกวันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรหยุดใชม้ำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวดังกล่ำวและกลับมำใชม้ำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบบัท่ี 36 บริษัทรบัรูผ้ลกระทบจำกกำรดอ้ยค่ำเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ส  ำหรบั
ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน เป็นจ ำนวนรวม 2,350 ลำ้นบำท ในงวดปัจจบุนั 
 

2) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมำถือปฏิบตัิดงัท่ีกล่ำวในหมำยเหตขุอ้ 5 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

5.1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำถือปฏิบัติส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ทีเ่กี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจกำร 
 

ก) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่3 เร่ืองกำรรวมธรุกิจ 
 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรไดน้ ำกำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เรื่องกำรรวมธุรกิจ 
ซึ่งได้ให้ค  ำนิยำมของธุรกิจใหม่ โดยก ำหนดใหก้ำรได้มำซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงขอ้มูลปัจจัยกำรน ำเข้ำและกระบวนกำร  
ท่ีส  ำคญัเป็นอย่ำงนอ้ย ซึ่งเมื่อน ำมำรวมกันมีส่วนอย่ำงมีนัยส ำคญัท่ีท ำใหเ้กิดควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลผลิต รวมทัง้
ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลิต” โดยให้ควำมสนใจ  ในตัวของสินคำ้และบริกำรท่ีใหก้ับลูกคำ้ และตัดเรื่องกำรอำ้งอิง
ควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป ซึ่งผลจำกกำรปรบัปรุงดังกล่ำวท ำใหก้ำรซือ้กิจกำรส่วนใหญ่เขำ้ข่ำยเป็นกำรซือ้
สินทรพัยม์ำกขึน้ 

 

ข) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่16 เร่ืองสัญญำเช่ำ 
 

ณ วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรได้เลือกท่ีจะน ำข้อผ่อนปรนในทำงปฏิบัติกรณีท่ีผู้เช่ำได้รับกำรลดค่ำเช่ำ
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลือกท่ีจะไม่ประเมินว่ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขสัญญำเช่ำ (Lease modification) ส ำหรับกำรลดหรือกำรงดเว้นกำรจ่ำยค่ำเช่ำในระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 โดยผลกระทบของกำรเลือกใช้ข้อผ่อนปรนดังกล่ำวมำใช้เป็นครั้งแรก  
ไม่มีสำระส ำคญัต่อขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

5.2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำถือปฏิบัติส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ทีเ่กี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจกำร 
 

กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุง มีดงันี ้
 

ก) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่16 (TFRS 16) เร่ือง สัญญำเช่ำ  
 

เก่ียวกับแนวผ่อนปรนในทำงปฏิบตัิกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำท่ีเขำ้เงื่อนไขท่ีก ำหนดซึ่งเกิดจำกกำรปฏิรูปอัตรำ
ดอกเบีย้อำ้งอิง (เช่น กำรทดแทนอตัรำ THBFIX ดว้ยอตัรำดอกเบีย้อำ้งอิงใหม่ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรยกเลิก LIBOR) ผูเ้ช่ำ
ตอ้งวัดมูลค่ำหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำใหม่ โดยใชอ้ัตรำคิดลดท่ีปรบัปรุงซึ่งสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้  
เพื่อคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยอนุญำตใหถื้อปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผลบังคับใชไ้ด ้อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำร 
และบริษัทไม่ไดน้ ำแนวผ่อนปรนในทำงปฏิบตัิดงักล่ำวมำถือปฏิบตัิในรอบระยะเวลำรำยงำนปัจจบุนั 

 

6 กำรประมำณกำร 
 

ในกำรจัดท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบัญชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรพัย์และหนีส้ิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลท่ีเกิดขึน้จริงอำจจะแตกต่ำงจำก 
กำรประมำณกำร 
 

ในกำรจัดท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ดุลยพินิจท่ีส  ำคัญท่ีจัดท ำโดยผูบ้ริหำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร  
และแหล่งท่ีมำของขอ้มูลท่ีส  ำคัญในกำรประมำณกำรท่ีมีควำมไม่แน่นอนเป็นวิธีกำรเดียวกันกับท่ีใชใ้นงบกำรเงินรวมส ำหรบั  
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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7 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 
ประเภทกำรวดัมลูค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงินและหนีส้ินทำงกำรเงินสำมำรถสรุปไดด้งันี ้  
 

 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

   
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน - หมุนเวียน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน FVPL - ระดบัท่ี 2 FVPL - ระดบัท่ี 2 
   
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน FVPL - ระดบัท่ี 2 FVPL - ระดบัท่ี 2 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น - เงินลงทนุในตรำสำรทนุ FVOCI - ระดบัท่ี 1 และ 3 

FVPL - ระดบัท่ี 3 
FVOCI - ระดบัท่ี 1 

   

หนีส้ินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน   
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
    จำกสถำบนักำรเงิน 

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส่วน 
ท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

หุน้กูส้่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
FVPL - ระดบัท่ี 2 

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

หนีส้ินอนุพนัธท์ำงกำรเงิน FVOCI - ระดบัท่ี 2 
FVPL - ระดบัท่ี 2 

FVOCI - ระดบัท่ี 2 
FVPL - ระดบัท่ี 2 

   

หนีส้ินทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน   
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
หุน้กู ้ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

FVPL - ระดบัท่ี 2 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

หนีส้ินอนุพนัธท์ำงกำรเงิน FVOCI - ระดบัท่ี 2 
FVPL - ระดบัท่ี 2 

FVOCI - ระดบัท่ี 2 
FVPL - ระดบัท่ี 2 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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7 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
รำยกำรท่ีวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นสำระส ำคญัตำมมลูค่ำในตลำด มีดงันี ้
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2563 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

สินทรัพย ์     

สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 194 696 194 696 

รวม 194 696 194 696 

     

หนีส้ิน     

หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 4,112 4,537 4,017 4,429 

หุน้กู ้(ส่วนท่ีใชก้ำรบญัชีป้องกันควำมเสี่ยง) 10,929 11,665 - - 

รวม 15,041 16,202 4,017 4,429 

 
รำยกำรท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัระหว่ำงมลูค่ำทำงบญัชีและมลูค่ำยตุิธรรมสำมำรถแสดงไดด้งันี ้
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ณ วันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564     

หนีส้ิน     

หุน้กู ้ 59,174 59,664 46,806 46,721 

รวม  59,174 59,664 46,806 46,721 

 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

กลุ่มกิจกำรเปิดเผยส่วนงำนท่ีรำยงำนสี่ส่วนงำน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรำ้นอำหำรและธุรกิจคำ้ปลีก ส่วนงำนท่ีรำยงำนในปีปัจจุบนัแบ่งตำมส่วนงำนท่ีน ำเสนอและไดร้บักำร
สอบทำนโดยผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำน โดยรวมส่วนงำนท่ีมีลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีคลำ้ยคลงึกันเขำ้ดว้ยกันตำมที่เปิดเผยในขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ดงัต่อไปนี ้
 

8.1 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันท่ี 31 มีนำคม (ล้ำนบำท) 

  ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
 ธุรกิจโรงแรม กับธุรกจิโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

รำยได ้             
   รวมรำยได ้ 5,063 14,528 1,724 1,430 5,155 5,731 749 988 (37) (101) 12,654 22,576 
             

ต้นทุน             
   รวมตน้ทนุ (3,458) (7,873) (794) (533) (1,445) (1,679) (500) (593) 51 29 (6,146) (10,649) 
             

ก ำไรขั้นต้นและรำยได้อ่ืน 1,605 6,655 930 897 3,710 4,052 249 395 14 (72) 6,508 11,927 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร (4,435) (3,444) (499) (631) (2,838) (3,070) (204) (402) (11) 64 (7,987) (7,483) 
ก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้             
   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย (2,830) 3,211 431 266 872 982 45 (7) 3 (8) (1,479) 4,444 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (3,912) (3,887) (124) (136) (713) (777) (52) (86) - - (4,801) (4,886) 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (1,768) (1,534) (92) (134) (124) (139) (8) (9) (3) 8 (1,995) (1,808) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบริษัทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้ (29) 24 23 (15) (30) (52) - - - - (36) (43) 
ผลกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ (8,539) (2,186) 238 (19) 5 14 (15) (102) - - (8,311) (2,293) 
ภำษีเงินได ้ 745 554 (153) (139) (67) (88) (13) 10 - - 512 337 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (7,794) (1,632) 85 (158) (62) (74) (28) (92) - - (7,799) (1,956) 
             

กำรรับรู้รำยได ้             
   เมื่อปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสรจ็สิน้ 163 167 1,517 740 4,825 5,087 749 988 - - 7,254 6,982 
   ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 4,900 14,361 207 690 330 644 - - (37) (101) 5,400 15,594 

รวมรำยได้ 5,063 14,528 1,724 1,430 5,155 5,731 749 988 (37) (101) 12,654 22,576 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
8.2 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร ์

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันท่ี 31 มีนำคม (ล้ำนบำท) 

  ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     

 ธุรกิจโรงแรม กับธุรกจิโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

รำยได ้             
ประเทศไทย 480 1,988 1,047 167 2,951 4,264 749 988 (38) (101) 5,189 7,306 
ทวีปยโุรป 2,376 9,818 17 404 6 56 - - - - 2,399 10,278 
ประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ 1,316 1,335 - - 597 524 - - - - 1,913 1,859 
สำธำรณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง 451 546 5 6 - - - - - - 456 552 
สำธำรณรฐัประชำชนจีน 3 - - - 1,001 345 - - - - 1,004 345 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ 244 358 - - - - - - - - 244 358 

อื่น ๆ 193 483 655 853 600 542 - - 1 - 1,449 1,878 

รวม 5,063 14,528 1,724 1,430 5,155 5,731 749 988 (37) (101) 12,654 22,576 

             

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ             
ประเทศไทย (342) 302 219 (18) (106) 186 (28) (92) (1) - (258) 378 
ทวีปยโุรป (7,083) (1,958) (162) (94) (22) (17) - - - - (7,267) (2,069) 
ประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ (165) (77) - - (18) 32 - - - - (183) (45) 
สำธำรณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง 188 211 - 1 (1) (1) - - - - 187 211 
สำธำรณรฐัประชำชนจีน 1 (22) - - 61 (234) - - - - 62 (256) 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ (85) 80 - - - - - - - - (85) 80 

อื่น ๆ (308) (168) 28 (47) 24 (40) - - 1 - (255) (255) 

รวม (7,794) (1,632) 85 (158) (62) (74) (28) (92) - - (7,799) (1,956) 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 
รำยกำรต่อไปนีเ้ป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

บริษัทย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร - - 4 11 
ดอกเบีย้รบั - - 957 940 
รำยไดอ้ื่น - - - 16 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - (9) (18) 
ดอกเบีย้จ่ำย - - (42) (15) 
     

บริษัทร่วม     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 10 51 - - 
ดอกเบีย้รบั 11 14 - - 
กำรซือ้สินคำ้และบริกำร (12) (26) - - 
     

กิจกำรร่วมค้ำ     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 61 37 36 4 
ดอกเบีย้รบั 21 36 7 12 
กำรซือ้สินคำ้และบริกำร (8) (21) - - 
     

กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 1 1 - - 
กำรซือ้สินคำ้และบริกำร (5) (30) - - 
ค่ำบริกำรจ่ำย (1) (5) - - 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น (5) (9) (1) (7) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรและเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 มีจ ำนวน 27 ลำ้นบำท 
และ 21 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (วันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 : 128 ล้ำนบำท และ 31 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) โดยค่ำตอบแทน
ดงักล่ำวเป็นผลประโยชนร์ะยะสัน้ ซึ่งไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัและสวสัดิกำรอื่น 
 
ยอดค้ำงช ำระทีเ่กิดจำกกำรขำยและซือ้สินค้ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ก) ลูกหนีก้ิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 6,087 4,902 
บริษัทรว่ม 353 401 - - 
กิจกำรรว่มคำ้ 700 512 94 89 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 1 - - 

รวมลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมำยเหต ุ10) 1,075 914 6,181 4,991 

     

ข) เจ้ำหนีก้ิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย  - - 89 43 
บริษัทรว่ม 18 8 - - 
กิจกำรรว่มคำ้ 38 31 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 5 2 - 

รวมเจำ้หนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 79 44 91 43 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ค) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร     

    ทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 126,739 126,224 
บริษัทรว่ม 1,267 1,164 - - 

กิจกำรรว่มคำ้ 4,287 4,037 611 788 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่     

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,554 5,201 127,350 127,012 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   

บริษัทย่อย   
ยอดยกมำตน้งวด - 126,224 
เพิ่มขึน้  - 1,239 
รบัช ำระคืน - (1,091) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้   - 367 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 126,739 
   

บริษัทร่วม   
ยอดยกมำตน้งวด 1,164 - 
เพิ่มขึน้  60 - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 43 - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 1,267 - 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

   ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

   ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

กิจกำรร่วมค้ำ     
ยอดยกมำตน้งวด   4,037 788 
เพิ่มขึน้   15 15 
รบัช ำระคืน   (71) (204) 
เปลี่ยนสถำนะจำกเงินลงทนุในบริษัทย่อย 
   เป็นส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้     176 - 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้   5 12 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน   125 - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด   4,287 611 

 
เงินใหกู้้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินใหกู้้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ  
มีอัตรำดอกเบีย้ตำมอัตรำตลำดซึ่งอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย์ เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีก ำหนดช ำระคืน  
เมื่อทวงถำมแต่กลุ่มกิจกำรจะไม่เรียกช ำระคืนเงินใหกู้ย้ืมดงักล่ำวในอีก 12 เดือนขำ้งหนำ้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ง) เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำร     

    ทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 6,113 5,379 

บริษัทร่วม 161 - - - 

รวมเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำร     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกัน 161 - 6,113 5,379 

 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี  ้
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   

บริษัทย่อย   
ยอดยกมำตน้งวด - 5,379 
เพิ่มขึน้ - 618 
จ่ำยช ำระคืน - (60) 

(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ - 176 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 6,113 

   

บริษัทร่วม   
ยอดยกมำตน้งวด - - 

เพิ่มขึน้ 161 - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 161 - 

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ  
มีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำม และมีอตัรำดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึ่งอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย ์
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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10 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - ยอดรวม 3,558 4,000 2 4 

หกั  ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ (842) (822) (1) (1) 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - สทุธิ 2,716 3,178 1 3 
ส่วนของลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - สทุธิ 3,723 3,513 - - 
ส่วนของลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 559 562 - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,098 900 12 16 
ลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 3,390 3,219 7 10 

ลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ  
   (หมำยเหต ุ9) 

 
1,075 914 5,590 4,749 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 12,561 12,286 5,610 4,778 

     

ไม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว 2,423 2,355 - - 
หกั  รำยไดด้อกเบีย้รอกำรรบัรู ้ (187) (192) - - 

หกั  ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ (908) (870) - - 

ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว - สทุธิ 1,328 1,293 - - 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ 833 945 - - 

ลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ9) - - 591 242 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 2,161 2,238 591 242 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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11 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถื่อไว้เพ่ือขำย 
 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินของกลุ่มที่จ ำหน่ำยท่ีจัดประเภทไวเ้พื่อขำยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 3,952 3,960 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 88 85 

อื่น ๆ 298 98 

รวมสินทรพัย ์ 4,338 4,143 

   
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 97 101 
เงินกูย้ืมระยะยำว 325 326 

อื่น ๆ 285 194 

รวมหนีส้ิน (แสดงรวมอยู่ใน “หนีส้ินหมนุเวียนอื่น”) 707 621 

 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำยระหว่ำงงวดถูกวดัมูลค่ำโดยใชมู้ลค่ำท่ีต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกับมูลค่ำยุติธรรม  
หกัตน้ทุนในกำรขำยเมื่อมีกำรจดัประเภทใหม่ กำรวดัมลูค่ำยุติธรรมเป็นกำรวดัมลูค่ำท่ีไม่เกิดขึน้เป็นประจ ำโดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบ
รำคำตลำด 
 

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

บริษัทย่อย - - 8,102 8,102 
บริษัทรว่ม 8,332 8,413 2,787 2,787 

ส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 2,454 2,437 - - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม     

   และส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 10,786 10,850 10,889 10,889 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงงวดสำมำรถแสดงไดด้งันี ้
 
ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 ล้ำนบำท 
  

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564  

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ 8,102 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 8,102 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ 8,413 2,787 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม (52) - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (29) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 8,332 2,787 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ 2,437 - 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) ในกิจกำรรว่มคำ้ 17 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 2,454 - 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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13 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ 122,718 151 
ซือ้สินทรพัย ์ 631 2 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (8) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (115) - 
โอนจำกบญัชีอื่น 119 - 
เปลี่ยนสถำนะจำกเงินลงทนุในบริษัทย่อยเป็น 
   ส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ (39) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (1,867) (7) 
กำรดอ้ยค่ำสินทรพัย ์- สทุธิ (1,897) - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 330 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 119,872 146 

 
บริษัทย่อยหลำยแห่งของกลุ่มกิจกำรได้ใช้ท่ีดินและอำคำรซึ่งมี รำคำตำมบัญชีเท่ำกับ 15,594 ล้ำนบำท (วันท่ี 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2563 : มลูค่ำ 15,520 ลำ้นบำท) เพื่อค ำ้ประกนัเงินกูย้ืมจำกธนำคำร 
 
กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัดงัต่อไปนี ้
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนยูโร 
   

ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำก่อสรำ้งและ   
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 291 21 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำก่อสรำ้งและ   
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 312 17 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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14 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ 67,233 23 
ซือ้สินทรพัย ์ 299 - 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัซือ้กิจกำร (หมำยเหต ุ21) 101 - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (4) - 
โอนจำกบญัชีอื่น 1 - 
เปลี่ยนสถำนะจำกเงินลงทนุในบริษัทย่อยเป็นส่วนไดเ้สีย 
   ในกิจกำรรว่มคำ้ (65) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (305) (1) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ - สทุธิ 1 - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 427 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 67,688 22 

 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรไดน้ ำสิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ซึ่งมีรำคำตำมบญัชีเท่ำกับ 3,598 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 : 3,493 ลำ้นบำท) เพื่อค ำ้ประกนัเงินกูย้ืมจำกธนำคำรท่ีเก่ียวขอ้ง 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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15 เงินกู้ยืม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 133 22 - - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 3,700 118 3,700 - 

รวม 3,833 140 3,700 - 
เงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ9) 161 - 6,113 5,379 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ี     
   ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,452 1,706 - - 

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 7,951 4,596 7,951 4,596 

รวมเงินกูย้ืมหมนุเวียน 13,397 6,442 17,764 9,975 
     

ไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 70,662 70,098 25,615 25,352 

หุน้กู ้ 51,223 59,799 38,855 46,666 

รวมเงินกูย้ืมไม่หมนุเวียน 121,885 129,897 64,470 72,018 
     

รวมเงินกู้ยืม 135,282 136,339 82,234 81,993 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี  ้
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 71,804 25,352 
กำรกูย้ืมเพิ่ม 11 - 
กำรจ่ำยช ำระคืน (243) (41) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน 44 16 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ 282 288 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 216 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 72,114 25,615 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 64,395 51,262 
กำรจ่ำยช ำระคืน (4,300) (4,300) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 49 29 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (185) (185) 
ปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรมจำกกำรป้องกนัควำมเสี่ยง (736) - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (49) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 59,174 46,806 

 
16 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 จ ำนวน  ส่วนเกิน  
 หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น รวม 

 ล้ำนหุ้น ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564     
ยอดคงเหลือตน้งวด 5,182 5,182 24,196 29,378 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 9 9 191 200 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 5,191 5,191 24,387 29,578 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวน  ส่วนเกิน  
 หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น รวม 

 ล้ำนหุ้น ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564     
ยอดคงเหลือตน้งวด 5,182 5,182 24,170 29,352 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 9 9 191 200 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 5,191 5,191 24,361 29,552 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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16 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น (ต่อ) 
 
ณ วันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ ำนวน 5,888 ล้ำนหุ้น (วันท่ี 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 5,888 ล้ำนหุ้น) ซึ่งมีมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท โดยมีหุ้นสำมัญจ ำนวน 5,191 ล้ำนหุ้น (วันท่ี 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 5,182 ลำ้นหุน้) ซึ่งมีมลูค่ำหุน้ละ 1 บำท ท่ีไดอ้อกและช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ 
 
ในไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2564 มีกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมัญจ ำนวน 9.26 ล้ำนหน่วย คิดเป็นจ ำนวนเงิน  
200 ลำ้นบำท ท ำให้มีกำรออกหุ้นสำมัญจ ำนวน 9.26 ล้ำนหุ้น ในมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท คิดเป็นจ ำนวน 9.26 ล้ำนบำท 
และส่วนเกินมลูค่ำหุน้สำมญัจ ำนวน 191 ลำ้นบำท หุน้สำมญัออกใหม่ทัง้หมดไดถ้กูช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ 
 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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17 ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ 

 

กลุ่มกิจกำรไดม้ีกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมัญใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท โดยผ่ำนกำรอนุมัติจำกกำรประชุมผูถื้อหุน้ กลุ่มกิจกำรไม่ไดบ้ันทึกตน้ทุนส ำหรบัมลูค่ำยุ ติธรรมหรือมลูค่ำท่ีแทจ้ริง 
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัดงักล่ำวในขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี ้
 

    
ณ วันท่ี  

31 ธันวำคม  
ณ วันท่ี  

31 มีนำคม 

    พ.ศ. 2563 ลดลงระหว่ำงงวด พ.ศ. 2564 

   

 
 

ก ำหนดวันท่ีใช้สิทธิ 

 
 

จ ำนวนคงเหลือ 

 
 

ใช้สิทธิ 

 อัตรำกำรใช้สิทธิ 
ซือ้หุ้นสำมัญ 
ต่อใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ  

หุ้นสำมัญ 
ออกเพิ่ม 

ระหว่ำงงวด 

 รำคำในกำร 
ใช้สิทธิซือ้ 
หุ้นสำมัญ  

 
 

จ ำนวนเงิน 

 
 

จ ำนวนคงเหลือ 
ออกโดย จัดสรรให้แก่ วันท่ีอนุมัติ คร้ังแรก คร้ังสุดท้ำย ล้ำนหน่วย ล้ำนหน่วย  1 หน่วย  ล้ำนหุ้น บำท  ล้ำนบำท ล้ำนหน่วย 

            

บริษัท ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT - W6) 4 มิถนุำยน 2562 15 สิงหำคม 2562 30 กนัยำยน 2564 231 0.02 1.027 0.02 41.878 0.9 231 

บริษัท ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT - W7) 19 มิถนุำยน 2563 16 พฤศจิกำยน 2563 31 กรกฎำคม 2566 236 9.24 1.000 9.24 21.600 199.6 227 

 รวมกำรออกโดยบรษิัท    467 9.26  9.26  200.5 458 

 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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18 ภำษีเงินได้ 
 
ภำษีเงินไดร้บัรูด้ว้ยกำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสดุของฝ่ำยบริหำรจำกอตัรำภำษีเงินไดท่ี้คำดไวส้  ำหรบัปีเต็มปีท่ีซึ่งค  ำนวณจำกรำยได้
ก่อนภำษีของงวดระหว่ำงกำล อัตรำภำษีเงินได้ท่ีแทจ้ริงรวมในกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สุดวันท่ี  31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มกิจกำรถูกแสดงเป็นรำยได ้เนื่องจำกบริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรไม่ไดร้บัรูส้ินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
จำกผลขำดทนุส ำหรบังวด 
 

19 ก ำไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 
 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัท่ีช ำระแลว้
และออกจ ำหน่ำยอยู่ในระหว่ำงงวด 
 
ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยได้ปรบัปรุงด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยถือว่ำ  
หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 
 
ในกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีเพิ่มขึน้หำกมีกำรใชส้ิทธิ บริษัทค ำนวณว่ำหำกน ำเงินท่ีไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิจำกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ดังกล่ำวมำซือ้หุ้นสำมัญกลับคืนในรำคำตลำดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อก ำหนดจ ำนวนหุ้นส ำมัญท่ีต้อง 
ออกเพิ่ม แลว้น ำจ ำนวนหุน้สำมญัส่วนเพิ่มดงักล่ำวมำรวมกบัหุน้สำมญัท่ีมีอยู่  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด 
 วันที ่31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนหุ้น ล้ำนหุ้น 
   

จ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใชค้  ำนวณก ำไรต่อหุน้ 5,187 4,619 

หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลด 56 - 

จ ำนวนหุน้สำมญัถั่วเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 5,243 4,619 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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19 ก ำไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด 
 วันที ่31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั (ลำ้นบำท) (7,250) (1,774) 
หกั ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบังวดของหุน้กู้   

    ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทนุ (สทุธิจำกภำษี) (ลำ้นบำท) (392) (327) 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ (ลำ้นบำท) (7,642) (2,101) 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) (1.4733) (0.4549) 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บำท) (1.4576) (0.4549) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด 
 วันที ่31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั (ลำ้นบำท) 1,218 1,800 
หกั ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบังวดของหุน้กู้   

    ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทนุ (สทุธิจำกภำษี) (ลำ้นบำท) (392) (327) 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ (ลำ้นบำท) 826 1,471 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.1592 0.3187 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บำท) 0.1575 0.3187 

 
 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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20 หนังสือค ำ้ประกัน 
 

กลุ่มกิจกำรและบริษัทไดใ้หห้นงัสือค ำ้ประกนัต่อไปนีใ้นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
 

 วันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

          ล้ำน           ล้ำน    

  ล้ำน ล้ำน ล้ำน   ล้ำน ล้ำน ล้ำน เหรียญ ล้ำน  ล้ำน ล้ำน ล้ำน  ล้ำน ล้ำน เหรียญ ล้ำน 

 ล้ำน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้ำน ล้ำน เหรียญ เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย รูปี ล้ำน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้ำน เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย รูปี 

 บำท สหรัฐฯ สเตอรล์ิง ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมิเรตส ์ สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรีลังกำ บำท สหรัฐฯ สเตอรล์ิง ออสเตรเลีย ยูโร สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรีลังกำ 
                     

หนงัสือค ำ้ประกนัที่ธนำคำร                     
   ออกใหบ้คุคลภำยนอก 1,384.3 17.2 - 20.9 45.3 - - - - 0.5 - 894.7 - - - - - - 0.5 - 
หนงัสือค ำ้ประกนั ที่กลุ่มกิจกำร                     
   ออกใหแ้ก่สถำบนักำรเงิน                     
   เพื่อค ำ้ประกนัสินเชื่อ                     
   ของกลุ่มกิจกำร 6,367.6 118.3 6.2 34.1 604.2 125.0 - 55.0 5.0 100.2 50.0 3,499.5 118.3 6.1 34.1 603.0 55.0 5.0 100.2 50.0 

 

 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

          ล้ำน           ล้ำน    

  ล้ำน ล้ำน ล้ำน   ล้ำน ล้ำน ล้ำน เหรียญ ล้ำน  ล้ำน ล้ำน ล้ำน  ล้ำน ล้ำน เหรียญ ล้ำน 

 ล้ำน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้ำน ล้ำน เหรียญ เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย รูปี ล้ำน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้ำน เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย รูปี 

 บำท สหรัฐฯ สเตอรล์ิง ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมิเรตส ์ สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรีลังกำ บำท สหรัฐฯ สเตอรล์ิง ออสเตรเลีย ยูโร สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรีลังกำ 
                     

หนงัสือค ำ้ประกนัที่ธนำคำร                     
   ออกใหบ้คุคลภำยนอก 1,410.4 - - 20.9 32.2 - 30.0 - - 0.5 - 908.8 - - - - - - 0.5 - 
หนงัสือค ำ้ประกนั ที่กลุ่มกิจกำร                     
   ออกใหแ้ก่สถำบนักำรเงิน                     
   เพื่อค ำ้ประกนัสินเชื่อ                     
   ของกลุ่มกิจกำร 6,367.6 121.1 6.2 138.7 604.2 125.0 - 55.0 5.0 100.2 50.0 3,499.5 121.1 6.1 138.7 603.0 55.0 5.0 100.2 50.0 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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21 กำรซือ้ธุรกิจ 
 

21.1 Spoonful Pte. Ltd. และบริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 

กลุ่มกิจกำรได้ด  ำเนินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำสุทธิของบริษัท Spoonful Pte. Ltd. และ 
บริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จ ำกัด เสร็จสิน้แล้วในงวดปัจจุบันภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำ  
ของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 
จำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเชื่อถือ  
 

รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 2,575 

ปรบัปรุงรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ (12) 
  

รวมรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทุน 2,563 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 530 
  

ค่ำควำมนิยม 2,033 

ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม 2,537 
  

ปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม (504) 
 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี  ้
 

 Spoonful  
สพูนฟูล 

(ประเทศไทย) รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

เงินสด 39 36 75 
ลกูหนี ้ 9 - 9 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 8 2 10 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ - 8 8 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 596 - 596 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 2 - 2 
เจำ้หนี ้ (10) (37) (47) 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (1) (5) (6) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น (101) - (101) 
    

รวม 542 4 546 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ   (16) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 530 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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21 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

21.2 กลุ่มกิจกำรสโกมำดิ และบริษัท มำริน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 
 

กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำสทุธิของกลุ่มกิจกำร สโกมำดิ และ
บริษัท มำริน เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด เสร็จสิน้แลว้ในงวดปัจจุบันภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ในกำรพิจำรณำมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวดัมูลค่ำของสินทรพัย์  
ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัย์
อย่ำงน่ำเชื่อถือ  
 

รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้

 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ - 
มลูค่ำยตุิธรรมของหนีส้ินสทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ (65) 
  

ค่ำควำมนิยม 65 
ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม 56 
  

ปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม 9 
 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี  ้
 

 กลุ่มกิจกำร 
สโกมำดิ 

มำริน 
เอ็นจิเนียร่ิง รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

เงินสด 5 24 29 
ลกูหนี ้ 8 37 45 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1 19 20 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 5 13 18 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 1 35 36 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร - (29) (29) 
เจำ้หนี ้ (27) (118) (145) 
เงินกู ้ - (82) (82) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น (16) (4) (20) 

รวม (23) (105) (128) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 10 53 63 

มลูค่ำยตุิธรรมของหนีส้ินสทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน (65) 
 

ในไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรได้จ ำหน่ำยสัดส่วนควำมเป็นเจำ้ของในกลุ่มกิจกำรสโกมำดิ และบริษัท มำริน  
เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด รวมถึงเปลี่ยนแปลงอ ำนวจกำรควบคมุในกิจกำรดงักล่ำว ท ำใหเ้กิดกำรเปลี่ยนสถำนะเงินลงทนุจำกเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยเป็นส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ หนีส้ินสทุธิไดถู้กจ ำหน่ำยออกจำกรำยกำรดงักล่ำว รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุไดถ้กูปรบัปรุงจ ำนวน 94 ลำ้นบำท 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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22 เหตุกำรณภ์ำยหลังวันทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
22.1 กำรออกหุ้นกู ้

 
เมื่อวันท่ี 7 เมษำยน พ.ศ.2564 บริษัทออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันใหม่เป็นจ ำนวน 350 ล้ำนบำท หุน้กู้ดังกล่ำวมีอัตรำ
ดอกเบีย้รอ้ยละ 3.1 และมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2566 

 
22.2 กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ และกำรเปลี่ยนแปลงของทุนจดทะเบียน 

 
เมื่อวนัท่ี 22 เมษำยน พ.ศ.2564 ท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีไดม้ีกำรอนมุตัิในเรื่องดงัต่อไปนี ้
 
ก) กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท (MINT-W8 และ MINT-W9) เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษัทในจ ำนวนไม่เกิน 341,258,022 หน่วย 
 
ข) กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกจ ำนวน 5,887,815,947 บำท เป็น 5,656,670,003 บำท โดยวิธีกำรตัดหุ้นสำมัญ 

ท่ียงัไม่ไดน้ ำออกจ ำหน่ำย จ ำนวน 231,145,944 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
 
ค) กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกจ ำนวน 5,656,670,003 บำท เป็น 5,997,928,025 บำท โดยกำรออกหุน้สำมัญใหม่

จ ำนวน 341,258,022 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
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